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E m Atos 20:9-12, há um relato fascinante sobre o 
ministério de Paulo. Êutico, que estava sentado 
na janela escutando o apóstolo, dormiu, caiu do 
terceiro andar e morreu. 

Êutico, cujo nome significa “afortunado”, 
“feliz”, “de bom destino”, era jovem. Ele foi para a reunião 
e tentou ficar acordado. Não devemos julgá-lo com seve-
ridade. Parece que o “afortunado” terminou como desafor-
tunado, que o “feliz” acabou infeliz.

Existem importantes lições de compaixão e amor pelo 
jovem que aprendemos com Paulo nesse episódio:

1. Os caídos têm primazia no socorro. Paulo 
para a pregação e vai em busca do caído. “[...] Os sãos 
não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, 
e aprendei o que significa: Misericórdia quero e não ho-
locaustos; pois não vim chamar justos, e sim pecadores 
[...]” (Mt 9:12,13).

2. As pessoas são mais importantes que seus 
atos. Paulo não julga o jovem em sua distração, pois mais 
importante do que o erro, é salvar o pecador da morte. 
“Digo-vos que, assim, haverá maior júbilo no céu por 
um pecador que se arrepende do que por noventa e nove 
justos que não necessitam de arrependimento” (Lc 15:7).

3. Para buscar os caídos, temos que descer 
de onde estamos. Paulo desceu do terceiro andar. Não 
importa a posição que temos, o nível de espiritualidade, ou 
o cargo que exercemos, precisamos descer para ir ao encon-
tro dos caídos. “Descendo, porém, Paulo…” (At 20:10).

4. Inclinar-se e abraçar os caídos. Paulo par-
ticipou efetivamente para a recuperação do jovem. Suas 

Editorial Pr. Carlos Campitelli
Divisão Sul-Americana da IASD

Êuticos e 
Paulos de hoje

atitudes concretas evidenciaram o amor e a misericórdia. 
“[...] inclinou-se sobre ele e, abraçando-o [...]” (At 20:10).

5. Profetizar vida aos mortos. Paulo era um 
homem de fé e profetizou vida a Êutico. “Não vos pertur-
beis, que a vida nele está” (At 20:10). Quantas pessoas 
caídas precisam de palavras de vida, para acordarem de 
seu sono de morte?

6. Depois do milagre da ressurreição de 
Êutico, vem o partir do pão, a ceia do Senhor.
“Subindo de novo, partiu o pão, e comeu, e ainda lhes 
falou largamente até ao romper da alva. E, assim, par-
tiu” (At 20:11).

7. A alegria do milagre da vida e da salva-
ção. “Então, conduziram vivo o rapaz e sentiram-se 
grandemente confortados” (At 20:12).

Temos uma grande missão com aqueles que não conhecem 
o evangelho, mas também temos responsabilidade com os que 
estão na igreja e muitas vezes não são notados ou incluídos. 
Por que será que Êutico se sentou na janela? Se deixamos que 
os jovens estejam sentados sem fazer nada, seja na liderança 
ou na missão da igreja, vão “adormecer” e “cair da janela”.

Desafiemos nossos jovens, abracemos, amemos e te-
nhamos paciência com nossos jovens. Guiemos e prepa-
remos cada um deles para juntos cumprirmos a missão 
de salvar e servir. 

Um abraço e sempre Maranata! 

Pr. Carlos Campitelli
Ministério Jovem – DSA
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Desafios
do

trimestre

JULHO

Missão Calebe – Faça parte deste exército de jovens 
que dedicam suas férias para salvar do pecado e guiar no 
serviço. Este ano, somos mais de 200.000 Calebes, todos com 
suas férias no topo. Procure fazer intercâmbios com jovens de 
outros lugares. Vamos fazer desse movimento a maior força 
evangelística jovem dos últimos dias, porque #chegouahora. 
Preparamos para nossos jovens a Bíblia Missionária Calebe e 
recursos como o Diário de Bordo, Treinamento, etc. Veja em: 
missaocalebe.org.br

Semana Jovem – De 24 a 31 de julho, será realizada a 
Semana Jovem em sua igreja local (ou na data que melhor se 
encaixe no calendário da igreja no segundo semestre). Prepare 
uma boa programação para que os jovens possam refletir na 
Palavra e tomar importantes decisões. O conteúdo está baseado 
no tema #CHEGOUAHORA #EUVOU. O sermonário foi 
escrito por Yeury Ferreira e contém reflexões voltadas para o 
crescimento em graça, o papel do Espírito Santo nestes dias e 
o relacionamento profundo com Cristo. Baixe os materiais em 
nosso site:  adv.st/semanajovem 



jul / set    2021� 5

AGOSTO

Quebrando o Silêncio – Todo ano, os jovens 
apoiam esta importante campanha liderada pelo Mi-
nistério da Mulher. São ações e programações muito 
relevantes para a sociedade. Integremo-nos uma vez mais 
a esse movimento, apoiando de maneira virtual e presen-
cial onde for possível, seguindo as orientações de saúde.

OYiM – Confira no Ministério Jo-
vem do seu Campo quando começará 
a seleção dos jovens que participarão 
deste pelotão de elite em 2022. Para 
mais informações, acesse: oyim.org 

SETEMBRO

Batismo da Primavera – Neste mês, o Batismo da 
Primavera sempre tem um papel preponderante. Do dia 
18 ao 25, teremos a Semana de Evangelismo da Prima-
vera, na qual a juventude é protagonista e muitos jovens 
entregam sua vida a Jesus. Essa festa batismal, que ocorrerá 
especialmente no sábado 25/09, deve ser bem-preparada, 
principalmente porque os jovens se empenham para levar 
a mensagem para outros jovens. É uma ocasião de celebra-
ção. Certifique-se de que o novo amigo esteja participando 
ativamente de um pequeno grupo de jovens, da classe da 
Escola Sabatina Jovem, e de que ele tenha um amigo pró-
ximo que o acompanhará na caminhada espiritual. O tema 
deste ano é #EUVOU.
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Wily Cruz, brasileiro.
Missionário voluntário desde 2019,

 atualmente é voluntário no  Uruguai. 

Enquanto eu me dedico a 
cuidar dos assuntos de 
Deus, o Senhor Se dedica 
a cuidar dos meus sonhos.
“

”
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O culto on-line e a religiosidade 
dos jovens adventistas

Artigo

O s cultos on-line têm se tornado um fenô-
meno crescente atualmente. Duas situa-
ções levaram ao uso acelerado dessa fer-
ramenta no dia a dia da igreja: os avanços 
tecnológicos e o isolamento social imposto 

pela COVID-19. Desta forma, este assunto se torna relevan-
te, pois atinge toda a igreja, incluindo os jovens, os líderes 
e até mesmo os pais. E a adoração é o tema mais relevante 
neste conflito final.

Ao longo da era moderna, as mídias sociais foram se 
desenvolvendo até se tornarem uma ferramenta impor-
tantíssima principalmente na vida dos jovens, impactando 

Pr. Wagton Alves – Ministério Jovem – Associação Mineira Leste/USeB
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acesso para congregar, seja porque ficam em comunidades 
isoladas ou mesmo em cidades grandes em que os membros 
precisam de mais de uma condução de sua residência para 
o local de culto; etc.

O estilo on-line de cultuar quase sempre melhora a 
qualidade do culto, temos o conforto para assisti-lo na 
comodidade de nossa casa, a disponibilidade de horários, 
além da diversidade de tipos e locais de culto, sem contar 
que a pessoa pode escolher a qualidade das mensagens 
musicais e da pregação que deseja ouvir.

Os principais argumentos negativos no culto on-line são: a 
falta de concentração, o afastamento dos irmãos, a diminuição 
do fervor espiritual e o perigo de tratarmos o culto como um 
produto de entretenimento. Infelizmente, muitos têm uma pos-
tura de consumidores. Sua expectativa é ouvir uma boa música, 
um grande sermão. Não podemos nos esquecer também da 
perda dos laços afetivos, que são um elemento indispensável 
na vida do adorador, pois ser igreja é viver em comunidade.

Com tudo isso que foi dito, a gente pode perceber 
que adorar em comunidade é o ideal. Os jovens gostam 
e precisam de relacionamentos espirituais fortes para se 
manterem fieis. A religiosidade é apenas uma forma para 
medir o desenvolvimento das relações pessoais na igreja. 
Os jovens precisam, como todas as pessoas, desenvolver 
uma relação pessoal e íntima com Deus. Mas a vida em 
comunidade é fundamental!

Neste tempo em que o isolamento social se faz neces-
sário, é importante criar um vínculo entre os jovens, para 
que se mantenham unidos em torno das coisas de Deus. 
Precisamos ser criativos no uso das ferramentas digitais, 
como meio de aproximação e culto. O segredo é fazer da 
adoração um estilo de vida.

As novas gerações são grandemente afetadas pela mídia, 
mas a igreja pode tomar medidas para que esse impacto 
seja positivo. Vamos ensinar os jovens a se prepararem 
para adorar. Podemos criar grupos de estudo da Palavra 
de Deus, salas de bate-papo sobre a Lição da Escola Saba-
tina Jovem e, principalmente, transformar esse acesso ao 
mundo digital numa poderosa ferramenta missionária. 
Se usado com sabedoria, objetivos claros e qualidade na 
transmissão, o culto on-line é um método atual para evan-
gelizar e alcançar pessoas para Cristo.

Nunca se precisou tanto de uma igreja atuante co-
mo agora, que sabe conservar os princípios bíblicos e que 
cumpre perfeitamente a funcionalidade proposta para ela, 
utilizando meios inovadores e modernos. Esta é a igreja 
que Deus procura – verdadeiros adoradores em espírito 
e em verdade.

profundamente seu comportamento e o modo de se re-
lacionar. Se antes as pessoas se relacionavam de maneira 
presencial, hoje não há a necessidade do contato físico para 
trocas de experiências, conversas ou até mesmo compro-
metimentos, como é o caso dos namoros virtuais.

Observa-se então que as mídias sociais, muitas vezes, 
acabam aproximando os que estão longe, mas distancian-
do os que estão perto. As redes sociais e as ferramentas 
digitais se tornaram um ponto de refúgio relacional, de 
entretenimento e até mesmo de suporte espiritual. Nesse 
último quesito, nota-se um crescimento constante de sua 
utilização nos dias atuais, em razão da Covid-19.

CULTO�ON-LINE�E�CULTO�PRESENCIAL�–�
VANTAGENS E DESVANTAGENS

O culto é parte da adoração e um fator importante para 
o crescimento espiritual. Deus ordena que nos apresente-
mos diante Dele. Como resposta a essa convocação, compa-
recemos diante do Senhor com todo o nosso ser, oferecendo 
o que temos de melhor, de acordo com a vontade Dele.

Ao congregar, o verdadeiro adorador participa da adora-
ção com tempo, dinheiro, talentos e louvor. E faz parte tam-
bém o convívio relacional, que é um fundamento essencial 
da vida humana onde acontece a troca de experiências, a 
intercessão mútua e a sensação de pertencimento. No en-
tanto, nos dias atuais, para evitar a proliferação do vírus e 
tentar conter a pandemia, foi estipulado o distanciamento 
social. Em alguns municípios brasileiros, proibiu-se a con-
gregação nos templos físicos. Desta forma, os cultos on-line 
têm sido um método substitutivo dos cultos presenciais.

É fácil observar que existem pontos favoráveis e desfavo-
ráveis de ambos os lados. Nos cultos presenciais, por exemplo, 
tem-se o calor humano, o abraço (que faz tanta falta nesses 
dias em que vivemos) e uma maior concentração, um ele-
mento que diminui consideravelmente no encontro virtual. 
Além disso, o culto na igreja é mais efetivo, porque as prega-
ções, orações e músicas acontecem ao vivo. Sabemos que as 
interações presenciais são experiências mais inspiradoras do 
que qualquer outra forma. Sem contar que, de acordo com a 
cosmovisão bíblica, o culto congregacional é o modelo mais 
adequado para alcançar o objetivo final de um culto, que é 
prestar adoração a Deus. Que fique claro: quando o culto 
termina, não é você que tem que estar satisfeito. É Deus!

Muitos argumentos são apresentados sobre os pontos 
negativos do culto presencial: em vários lugares, existe a 
limitação na diversidade de pregadores; a irreverência é 
muito grande em determinadas igrejas; há locais de difícil 



© M.mphoto | AdobeStock

10 jul / set    2021

“De sorte que somos embaixadores 
em nome de Cristo, como se Deus 

exortasse por nosso intermédio. Em 
nome de Cristo, pois, rogamos que vos 

reconcilieis com Deus” (2 Coríntios 5:20).

LOUVOR
Vaso de Honra – CD Jovem 1999
A Colheita – CD Jovem 2003
Deus Não Se Cansa de Amar – CD Jovem 2007

O barro e a obra-prima
Pr. Raphael S. Oliveira – Pastor Distrital de Santo Antônio – Associação Espírito Santense/USeB

Culto 1
© M.mphoto | AdobeStock© M.mphoto | AdobeStock© M.mphoto | AdobeStock© M.mphoto | AdobeStock

TESTEMUNHO

D iegson de Jesus, natural de Cariacica, no ES, nasceu num lar adventista. Ainda muito 
novo perdeu seus pais de forma trágica. Desesperado, Diegson descobriu uma triste 
válvula de escape para suas angústias. Experimentou todos os tipos de drogas e perdeu 
tudo. Passou por mais de 50 clínicas, mas sem sucesso. Num relacionamento com outra 
usuária de drogas, contraiu AIDS. No auge de suas aflições, chegou à conclusão de que não 

havia mais esperança para si. Planejou tirar sua vida. Mas antes de se atirar da corda em que se amarrara, 
começou a ouvir uma mensagem proferida pelo Pr. Neumoel Stina num rádio que ali havia. Jesus o alcan-
çou naquele momento. Ele procurou a Igreja Adventista e recebeu apoio para seus problemas. Depois de 
22 anos mergulhado nas drogas, entrou numa clínica e permitiu-se ser reabilitado. Começou a pregar o 
evangelho para seus colegas de cela e de drogas. Dez meses depois, 10 pessoas haviam se entregado a Jesus 
pelo batismo. Pouco tempo depois de retornar para os braços de Jesus, Diegson faleceu, deixando, porém, 
um poderoso testemunho de que Deus é especialista em enxergar obras-primas únicas por trás do barro.
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ORAÇÃO INTERCESSORA
Hoje vamos dedicar nosso momento de oração: 1) Por 

todos que precisam ser resgatados. 2) Para que Deus nos 
envie a todos que necessitam ouvir que há esperança além 
do barro do pecado.

MENSAGEM
O Museu Hermitage, em St. Petersburgo, Rússia, abriga 

uma famosa e preciosa pintura de Rembrandt intitulada 
O retorno do filho pródigo. Imagine que, certo dia, você 
visita essa cidade russa e num beco, dentro de um latão de 
lixo, descobre ali a obra-prima de Rembrandt, praticamen-
te irreconhecível. Está coberta de barro, suja, manchada, 
rasgada e quase desfigurada. Você está a ponto de dar as 
costas, se não fosse um detalhe que lhe salta aos olhos – a 
famosa assinatura do pintor.

Como você trataria essa pintura? Como lixo ou como 
uma obra de arte que está ocasionalmente manchada? 
Diante da possibilidade de ter encontrado uma famosa obra 
de arte original, nem você mesmo tentaria limpá-la por sua 
conta; você a levaria a um mestre, que poderia restaurá-la 
cuidadosamente à sua condição original.

Se lidaríamos assim com uma obra de arte, por que 
temos tanta dificuldade de tratar as pessoas como obra-
-prima de imensurável valor, que Deus criou com Suas 
próprias mãos?

Quando folheamos as páginas dos evangelhos, não é 
difícil perceber que Jesus detectava, por trás da tenebrosa 
película do barro do pecado, uma obra-prima que Deus 
queria restaurar.

Dentre tantos exemplos, o encontro junto ao poço de 
Jacó constitui exemplo inequívoco sobre esse conceito. 
Diante dele, estava uma mulher estigmatizada em sua 
comunidade, também desprezada. Ela buscava água ao 
meio-dia, pois não queria correr o risco de se encontrar 
com as demais mulheres e ser constrangida por olhares 
hostis. Quando era vista, seus algozes se concentravam 
no barro do pecado que cobria a vida dos “não religiosos”. 
Eles pensavam que podiam limpar o barro dos outros com 
sua própria sujeira. Triste engano.

Mas o olhar de Cristo repousou sobre ela, e Ele não lhe 
exigiu nada, mas lhe ofereceu uma vida nova, acima de 
qualquer suspeita. Se ela estava entendendo bem a oferta 
que acabara de receber, havia no ar o convite para acessar 

um estilo de vida em que sua felicidade não poderia ser 
medida por termômetros externos. Junto ao poço, ela des-
cobriu que sua necessidade mais profunda não era de água 
respingada no rosto, que é o máximo que nossas ambições 
podem nos oferecer. Como qualquer outro ser humano, ela 
precisava beber água limpa e refrescante. E isso só pode ser 
encontrado num lugar – Nele, a Fonte inesgotável.

Parece que o texto bíblico convoca ao mesmo procedi-
mento todos aqueles que cantam “diante Dele, nos rendemos. 
É tudo por Ele, tudo por Ele”. Ele está à procura de frascos, 
ainda que frágeis, para exalar o perfume da restauração para 
tantas pinturas que ainda estão perturbadas, estragadas, 
manchadas pelo pecado e jogadas no lixo (2Co 2:14-15).

Você não deseja suplicar a Deus que desenvolva em você 
a misericordiosa habilidade de enxergar obras-primas por 
trás da poeira do pecado? Esse é um convite para discípulos, 
não para fãs. Que para todo cansado e sobrecarregado pelas 
aflições da vida não falte pelo menos um que já foi saciado 
pela água da vida a gritar, a plenos pulmões, que ainda há 
“bálsamo em Gileade”! Permita que a revolução de “sermos 
conhecidos pelo amor” comece com você.

ESPÍRITO DE PROFECIA
“Necessitam-se de homens e mulheres fervorosos, que se 

dirijam a Deus e, com forte clamor e lágrimas, intercedam 
pelas almas que se acham à beira da ruína. Não pode haver 
colheita sem semeadura, nem resultados sem esforços” 
(Obreiros Evangélicos, p. 26).

MÃOS À OBRA
Louvor: O líder jovem e dois outros jovens (com o 

maior e o menor tempo de batismo) podem dirigir o louvor.
Testemunho: Comece com um momento de consulta 

aos presentes: “O que você faria se encontrasse uma peça 
valiosa no lixo?”. Confira o testemunho acima em:  https://
www.youtube.com/watch?v=Y_3OYvGQtlY 

Oração intercessora: Forme duplas de oração e peça 
para que citem na oração nomes de jovens que precisam 
ser resgatados para Jesus.

Mensagem: Você pode começar a reflexão com o cli-
pe oficial da música “A começar em mim”, do Vocal Livre. 
Após isso, você pode propor uma conversa a partir desta 
pergunta: O que está faltando para que sejamos conheci-
dos pelo amor?
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“... sim o próprio Deus. Ele me tornou 
ministro do faraó, e me fez administrador 
de todo o palácio e governador de todo 

Egito” (Gênesis 45:8 e 9).

Deus pede mais jovens 
na liderança da igreja

LOUVOR
Fortes – CD Jovem 2013
Teu Poder – CD Jovem 2003
De Hoje em Diante – CD Jovem 2009

TESTEMUNHO

A os 17 anos, Victor conheceu a Igreja Adven-
tista e antes mesmo de se batizar resolveu 
liderar um pequeno grupo para desenvolver 
um relacionamento com os adolescentes de 
sua congregação. Juntos, assistam esta bela 

história: https://youtu.be/ZpGaeZhCYc8 .

ORAÇÃO INTERCESSORA
Hoje vamos orar por dois objetivos: 1) que Deus use a 

liderança jovem no cumprimento da missão de pastorear 
a juventude; 2) com a ajuda do Espírito Santo, que cada 
líder possa levantar outros jovens, levando-os a assumir 
uma parte especial da liderança da igreja.

MENSAGEM
É fundamental um planejamento estratégico para a 

formação de líderes para as próximas gerações. A Bíblia 
apresenta diversos exemplos de jovens que se tornaram 
verdadeiros líderes do povo de Deus. Um deles foi José, 
que governou durante muitos anos. Ele foi um grande 
líder, que salvou o Egito, os povos vizinhos e sua própria 
família. Qual foi a fórmula do sucesso de José? Ele via to-
das as situações à sua volta como oportunidades. Podemos 
tirar algumas lições de sua história:
•  Saber compartilhar os sonhos de forma apropriada;
•  O caminho da prosperidade, com a bênção de Deus, é a 

soma de dedicação, persistência e competência;

Pr. Robson Rangel Pereira – Ministério Jovem – Associação Rio de Janeiro/USeB
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•  Deus proporciona oportunidades para nosso crescimento;
•  Não desistir, mesmo quando os sonhos insistem em não 

acontecer;
•  Os valores devem ser colocados acima dos sonhos. Não 

vale apena realizar os sonhos por um caminho ilegal, que 
fira a ética ou os valores;

•  Devemos reconhecer a bênção divina e atribuir a Ele 
nossas vitórias;

•  É necessário confiar em Deus em qualquer circunstância, 
até na escravidão;

•  Deus está no controle de tudo e sempre cumpre Suas 
promessas.

Podemos destacar ainda a integridade de José, que admi-
nistrava tudo de maneira sagrada, sabendo que algum dia 
prestaria contas a Deus. José possuía o tipo de integridade que 
leva à autoridade moral e ele a manteve por toda a sua vida.

Junto com a direção divina, aprendemos também na 
história de José que devemos planejar sempre o que fazer. 
Em sua história, não vemos nenhum milagre. Ele não faz 
nenhum discurso. O que temos aqui é a história de um 
líder organizado, que planejava tudo cuidadosamente. Ele 
gostava das planilhas e relatórios bem feitos, e dos cálculos 
impecáveis. Ele sempre seguia o plano elaborado. De acordo 
com 1 Coríntios 14:33, “Deus não é um Deus de desordem, 
mas de paz”. Planejar é aconselhável e sensato.

O�PERFIL�DO�LÍDER�QUE�PLANEJA
Liderar o Ministério Jovem é uma grande responsa-

bilidade. Ao assumir essa função, sempre haverá grandes 
desafios. Mas a garantia de bênçãos supera os obstáculos 
no caminho.

As qualidades necessárias para essa função vão além 
daquilo que é comum. A seguir, apresentamos os perfis 
de líderes planejadores:
1.  VISÃO – O grande segredo é captar a visão de Deus para 

o seu ministério, como um verdadeiro mordomo de tudo 
quanto Ele lhe confiou. A visão faz parte das batidas do 
coração de um líder jovem, motiva suas ações, molda 
sua maneira de pensar, define sua liderança e dita suas 
decisões para ter um ministério bem-sucedido.
 Uma pessoa é escolhida por Deus para fazer o povo 
Dele avançar:
a)  Compartilhando a vontade de Deus para Seu povo;
b)  Formando uma verdadeira comunidade que viva o 

poder do Evangelho.
2.  INICIATIVA – A iniciativa é ver a oportunidade. É acre-

ditar nela, traçar um rápido plano mental, encher-se de 
força e coragem, correr riscos e fazer acontecer. Uma 
equipe é reflexo de seu líder. Logo, para que as coisas 

aconteçam, cabe ao líder a iniciativa de motivar-se e, 
simultaneamente, estimular os demais.

3.  ENTUSIASMO – Um bom líder deve passar confiança e 
entusiasmo. As pessoas sempre vão se inspirar em nós. Se 
desanimarmos, elas também desanimarão. Se lutarmos com 
bravura, todos vão seguir nosso exemplo. Esse compromisso 
incendeia todo o grupo para superar os maiores obstáculos.

4.  CONSAGRAÇÃO – Uma vida consagrada declara que o 
Eterno é de fato o Senhor da vida. É através da comunhão 
que descobrimos a alegria de conhecer as Escrituras e 
experimentar tudo que vem de Deus. Os jovens esperam 
que seu líder tenha uma vida de consagração ao Senhor.

5.  PERSEVERANÇA – Aqueles que possuem a capacidade 
de perseverar podem vislumbrar a realização de todos os 
seus sonhos. Mesmo diante das circunstâncias negativas, 
a perseverança nos leva a superar as dificuldades. Cada 
momento difícil que enfrentamos passa a ser visto como 
uma oportunidade para o crescimento.
Aquele que não prevê os acontecimentos a longo prazo 

se expõe a infelicidades próximas. Planejar os passos a serem 
dados possibilita que o grupo faça com que as coisas realmente 
aconteçam, ao invés de simplesmente esperar que aconteçam.

Um líder para as novas gerações pensa de forma estraté-
gica para encontrar o melhor caminho. Se você foi escolhido 
para liderar a juventude da igreja, prepare-se para liderar.

ESPÍRITO DE PROFECIA
“A obra de Deus não deve ser feita aos trancos e barrancos. 

Não deve ser levada adiante seguindo um impulso repentino. 
Pelo contrário, é absolutamente necessário acompanhar a 
boa obra com paciência, dia após dia, progredindo em nossas 
práticas e métodos” (Princípios Para Líderes Cristãos, p. 71).

MÃOS À OBRA
Louvor: Convidar membros da igreja que ocuparam a 

função de diretores de jovens no passado para participar 
do momento de louvor.

Testemunho: Escolha um jovem que esteja liderando 
um pequeno grupo ou que participe na liderança de algum 
departamento da igreja para falar dos desafios de ser um jovem 
na liderança. Ele faz a introdução ao testemunho do Victor.

Oração Intercessora: Convidar o pastor e um ancião 
da igreja para orar. Um ora pelos líderes jovens. E o outro 
ora para que mais jovens se levantem para liderar.

Mensagem: Apresentar a mensagem de forma criativa, 
usando recursos visuais. Aproveite o tema para apresentar 
o PDL, o cartão de liderança jovem e o site  liderja.org 
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“Se me buscarem de todo o 
coração, me encontrarão” (Jeremias 

29:13, NVT).

A promessa

LOUVOR
Brilhar Por Ti - CD Jovem 2003
Tudo Por Ele – Tema Jovem 2020
Vinde as Águas - CD Jovem 2008

Pr. Sérgio Siqueira – Ministério Jovem – Missão Mineira Norte/USeB
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TESTEMUNHO

N o ano de 2020, Ellen, de 18 anos de idade, 
passou a sentir fortes dores abdominais 
seguidas de desmaios frequentes. À pro-
cura de respostas, a família a levou a vários 
médicos da cidade, mas nenhum foi capaz 

de dar um diagnóstico preciso para a jovem. Enquanto isso, 
a situação de Ellen piorava cada vez mais. Sem saber o que 
estava acontecendo com seu corpo, a jovem continuava 
sofrendo até que um médico avisou à família que Ellen 
precisava ser submetida a uma cirurgia de alto risco com 
urgência. Enquanto estava sendo preparada para entrar no 
bloco cirúrgico, Ellen pensou que até ali não tinha feito sua 
vida valer a pena e que ela queria ser mais útil no mundo para 
Jesus. Naquele momento, ela fez uma oração e se compro-
meteu com Deus de que, se saísse daquela situação com vida, 
ela se entregaria totalmente a Jesus e usaria seus talentos 
para servi-Lo. Ellen saiu com vida da cirurgia e cumpriu sua 
promessa. Nesse mesmo ano, ela estudou a Bíblia com mais 
de 100 pessoas e levou algumas ao batismo.

ORAÇÃO INTERCESSORA
Hoje vamos orar por todos os jovens que precisam 

encontrar um propósito na vida; para que eles entendam 
que Jesus tem a resposta que procuram, e para que possam 
usar os dons e talentos na pregação do evangelho.

MENSAGEM
Alguém já fez uma promessa para você e cumpriu? Se 

sim, como você se sentiu? Há algo muito especial com uma 
promessa; ela gera expectativa, motivação e esperança.

Jeremias 29:13 apresenta uma extraordinária promessa 
de Deus para toda a humanidade, independente da época ou 
da necessidade. Ele prometeu que quem O buscar de todo o 
coração O encontrará! Esse texto mostra que Deus não está 
perdido, distante ou escondido. O que nos leva a ver que o 
problema está do lado de cá; nós é que estamos perdidos e pre-
cisamos encontrar o caminho que nos leva de volta para Deus.

Na história humana, é muito comum encontrar pessoas 
perdidas, não geograficamente falando, mas, sim, espiritual-
mente ou emocionalmente. Diante da agitação da vida e da 
constante necessidade de aceitação ou reconhecimento, muitos 
jovens se perdem consumidos pela ansiedade ou pelo fracasso 
de não encontrarem uma razão pela qual viver. Outros até 
ocupam os bancos da igreja, mas sem um compromisso real, 

sem algo que faça o coração arder, que faça a vida valer a pena. 
Como um barco à deriva, navegam no oceano da vida sem um 
porto seguro onde atracar; não conseguem tomar parte das 
promessas de Deus, tornando-as apenas algo abstrato. Mas, 
em Sua infinita graça e misericórdia, Deus Se coloca ao alcance 
de todos e deseja que a promessa apresentada no livro de Jere-
mias seja levada a esses jovens. Eles precisam saber que Deus 
está ao alcance de um coração sincero que O busca em oração.

Moisés afirmou: “De lá, porém, vocês buscarão ao SENHOR, 
Seu Deus, outra vez. E, se O buscarem de todo o coração e de 
toda a alma, O encontrarão” (Dt 4:29, NVT). A promessa é real 
e disponível a todos que aceitarem, e você pode ficar tranquilo, 
pois Deus jamais deixou de cumprir qualquer de Suas promes-
sas. Veja o que está escrito no livro de Josué: “Agora estou prestes 
a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem, lá no fundo do 
coração e da alma, que nenhuma das boas promessas que o 
Senhor o seu Deus fez deixou de cumprir-se. Todas se cumpri-
ram; nenhuma delas falhou”. Ellen confiou e experimentou essa 
promessa maravilhosa, e o resultado foi extraordinário, como 
ouvimos no testemunho. E agora é com você!

Você já imaginou poder se encontrar com Deus? Expe-
rimentar a ação Dele em sua vida e se tornar uma bênção 
para os que estão ao seu redor? Não tenho dúvidas de que 
essa é uma das promessas que Deus terá o maior prazer 
em cumprir na sua vida! O que você vai decidir? Que tal 
buscar ao Senhor hoje, de todo o seu coração?

ESPÍRITO DE PROFECIA
“Olhai para cima, olhai para cima, e permiti que vossa 

fé cresça continuamente. Permiti que esta fé os guie pelo 
caminho estreito que leva através das portas da cidade para 
o grande além, o vasto e ilimitado futuro de glória que há 
para os redimidos” (Profetas e Reis, p. 732).

MÃOS À OBRA
Louvor: Selecione dois ou mais jovens para fazer o 

momento de louvor com muita alegria e motivação.
Testemunho: Escolha uma jovem com aproximadamente 

18 anos de idade para contar o testemunho na primeira pes-
soa. Se possível, utilize um fundo musical durante a história.

Oração intercessora: Chame os jovens da igreja que 
ainda não decidiram o que querem fazer na vida relacionado a 
estudos, trabalho e relacionamento, para realizar esse momento 
de oração, pedindo para Deus que lhes mostre Seu propósito.

Mensagem: Escolher alguém para apresentar a men-
sagem de maneira expositiva interagindo com o público 
com a pergunta do início da mensagem.
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“Portanto, pensem nisto: Quem 
sabe que deve fazer o bem e não 
faz comete pecado” (Tiago 4:17).

LOUVOR
Fé e Ação - Adoradores 3
Restaura - CD Jovem 2012
Chegou a Hora - Tema Jovem 2021

Abuso e violência – 
quebre esse silêncio

Pr. Sérgio Siqueira – Ministério Jovem – Missão Mineira Norte/USeB
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TESTEMUNHO

A na tinha apenas quatro anos quando os abu-
sos começaram e sofreu por muito tempo 
sem saber o porquê de tudo aquilo. Com 
o passar do tempo e o amadurecimento, 
Ana decidiu buscar ajuda de sua família. 

Infelizmente, foi uma busca sem sucesso, pois a família 
não acreditou na pobre menina; pelo contrário, a culpava 
pela mudança de comportamento repentino e pelas muitas 
crises que a garota passou a sofrer. Um dia, Ana conheceu 
a Igreja Adventista, começou a frequentar suas reuniões 
e, em pouco tempo, aprendeu a orar, passou a clamar a 
Deus por justiça e para que Ele a ajudasse a superar aquela 
dor. Para surpresa dela, pouco tempo depois, o abusador 
foi preso e recebeu uma longa pena. Apesar de não ter 
sido preso pelo crime cometido contra ela, Ana entendeu 
que Deus ouviu sua oração e fez justiça. Hoje, ela usa sua 
triste experiência para ajudar outras vítimas de abuso e 
falar de Jesus.



ORAÇÃO INTERCESSORA
Hoje vamos orar para que Deus nos torne mais solidá-

rios e atentos para ajudar aos que sofrem alguma forma 
de abuso. E vamos orar também por essas pessoas, para 
que sejam fortes, consigam superar esses traumas e vencer 
a dor física e emocional, com a ajuda do Espírito Santo.

MENSAGEM
Desde a entrada do pecado no mundo, a humanidade 

tem se tornado cada vez pior, a degradação moral e espiri-
tual tem avançado e causado muito sofrimento em pessoas 
inocentes. Deus, que é o Doador de vida e graça, Se envolve 
em nossos sofrimentos e provê meios para aliviar a dor. 
Para isso, Ele usa Seus servos aqui na Terra. Pessoas que 
O amam e obedecem a Ele se colocam à disposição do Es-
pírito Santo para serem uma voz de esperança e salvação.

A Bíblia está repleta de histórias que mostram a preocu-
pação de Deus com os que sofrem, com os desesperados e 
quebrantados de coração. E todos os verdadeiros discípulos 
de Cristo têm prazer em se levantar para servir. São ver-
dadeiros praticantes da Palavra e não somente ouvintes. 
Pessoas que não se contentam em cruzar os braços e fechar 
os olhos para o sofrimento alheio. Satanás tem agido no 
coração de homens maus, destituídos de amor e com-
paixão que, levados pelas paixões carnais e sentimentos 
depravados, corrompem a inocência de crianças, abusam e 
maltratam mulheres frágeis; destruindo a vida de vítimas 
inocentes que nada podem fazer para se proteger. Por isso, 
como filhos de Deus, não podemos nos calar diante desse 
mal. É necessário quebrar o silêncio e dar voz aos inocentes 
que não podem gritar por socorro.

Em situações assim, ficar em silêncio é o mesmo que 
consentir com a maldade. Certa vez, Martin Luther King 
afirmou: “O que me preocupa não é o grito dos maus. É o 
silêncio dos bons”. Confirmando esse pensamento, a Bíblia 
apresenta uma parábola que nos desafia a não deixar o 
mal prevalecer.

A Bíblia conta a história de Abimeleque, filho de Gideão, 
quando armou uma cilada para seus irmãos e matou todos 
eles em cima de uma grande pedra. O único que escapou 
foi seu irmão mais novo, Jotão, que fugiu e se escondeu. 
Enquanto isso, os homens da cidade de Siquém procla-

maram Abimeleque rei sobre eles. Quando Jotão ficou 
sabendo o que aconteceu, ele propôs ao povo a parábola do 
Espinheiro (Juízes 9:7-15), que traz a narrativa de que as 
boas árvores foram convidadas a assumir uma postura de 
liderança contra a maldade. No entanto, todas se recusaram 
a servir e não assumiram um posicionamento. Ao contrário, 
convidaram o espinheiro, que imediatamente se colocou à 
disposição, mas com ameaças de consumir todos que não 
concordassem com ele. Essa parábola mostra que, de fato, 
quando os bons se silenciam, o mal prevalece.

Deus nos convida a ser uma voz de esperança e socorro 
para os inocentes, uma mão ajudadora para o dia da dificul-
dade. Quantos filhinhos do Senhor estão sofrendo neste 
mundo, vítimas de pessoas más, de agentes de Satanás? 
É preciso quebrar o silêncio e ser uma voz de esperança e 
salvação! E aí, aceita o desafio?

ESPÍRITO DE PROFECIA
“Aqueles que realmente andam como Cristo andou, que 

são pacientes, amáveis, tratáveis, mansos e afetuosos, que 
se apegam a Cristo e lançam sobre Ele suas cargas, que têm 
cuidado pelas pessoas como Cristo tem por eles – entrarão 
no gozo de seu Senhor” (A Fé pela Qual Eu Vivo, p. 111).

MÃOS À OBRA
Louvor: Convidar as diretoras do Ministério da Mu-

lher e do Ministério da Criança da igreja para participar 
do momento de louvor.

Testemunho: Escolha uma garota de 12 a 14 anos 
para contar a história. Se preferir, pode contar em pri-
meira pessoa.

Oração Intercessora: Convidar os líderes do Mi-
nistério da Criança e do Adolescente e do Ministério da 
Mulher para conduzirem o momento de oração em prol 
do Quebrando o Silêncio.

Mensagem: Apresentar a mensagem de forma expo-
sitiva levando o público a entender a importância de não 
ficar em silêncio diante de situações de abuso ou violência 
de qualquer tipo. Pode ser usado o vídeo promocional do 
Quebrando o Silêncio deste ano ou de anos anteriores.
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Vídeos diários com o resumo da lição, 
apresentados pelo Pr. Elmar Borges (@elmarborges).

Comunidade+: lição em vídeo para o seu PG Jovem,  
com o Pr. Diego Barros (@diegorsbarros), e PDF das perguntas,  
para acessar pelo celular e motivar a participação dos jovens.

Lives trimestrais: antes de iniciar cada trimestre da Escola Sabatina, 
haverá uma live especial com várias dicas e um resumo dos principais 

pontos da lição de jovens para ajudar os professores.

Classe Jovem: todos os meses estarão disponíveis várias dicas  
para incentivar cada  jovem a estudar a lição, dinamizar o estudo  

na Classe Jovem, criar cenários, salas atrativas, e muito mais!

@jovensadventistasbrasil
jovensadventistasbrasil
jovensadventistasbrasil

Conheça nosso site e indique 
para todos os professores da Escola 
Sabatina Jovem que você conhece!

Acesse o site: adv.st/espacojovem
Acompanhe também os conteúdos 

em nossas redes sociais:



© Freepik.com

Artigo Pr. Farí Choque Ortega – Ministério Jovem – União Peruana do Sul

Sete perguntas para 
ativar o foco criativo

Os jovens de hoje estão constantemente em busca de 
coisas novas, experiências diferentes e se cansam facilmente 
da rotina. São esses mesmos jovens que temos na igreja 
hoje, e é comum ouvir que para muitos deles o conceito de 
igreja está relacionado à monotonia e ao tédio.

Albert Einstein disse uma vez que “não há maior loucura 
do que fazer a mesma coisa repetidamente e esperar 
resultados diferentes”. Isso me leva a pensar se alguns de 
nós entraram na rotina repetitiva e continuam a esperar 
que os jovens se envolvam assiduamente nas atividades 
da igreja.

O que poderíamos fazer para dar aos jovens uma igreja 
mais atraente e dinâmica, sem quebrar os princípios?

Neste artigo, faremos sete perguntas que podem ajudá-lo 
a renovar os programas da igreja e reavivar os jovens pode-
rosos que você lidera.

1.  O que devo parar de fazer antes de começar 
algo novo? Finalização. Muitas vezes realizamos 
atividades dentro da igreja por hábito, e algumas delas 
já não surtem o mesmo efeito. Reserve um tempo para 
avaliar todas as atividades e determinar quais têm o 
menor efeito na vida espiritual dos jovens de sua igre-
ja; depois pense em algo mais importante que poderia 
substituí-las se for necessário.

2.  Como fazer o que faço, mas trabalhando em 
equipe? Colaboração. É comum ver jovens líderes 
de igrejas locais cansados no meio do ano porque não 
sabem mais o que fazer, já que ficaram sem ideias. A 
maior fonte de ideias não vem de uma única mente, 
mas de uma equipe de trabalho multidisciplinar; por 
isso, devemos nos cercar de pessoas de diferentes pen-

Q uero começar lhe fazendo um desafio. Pegue 
um papel, um lápis e, em dez segundos, de-
senhe uma casa e uma flor. Lembre-se de 
que você tem apenas cinco segundos para 
desenhar cada imagem. Pronto?

Agora tentarei adivinhar e descrever a casa e a flor que 
você desenhou. Provavelmente, a primeira coisa que você 
fez ao desenhar a casa foi fazer um triângulo e algumas 
linhas para completar o telhado, depois desenhou um re-
tângulo embaixo. Dentro desse retângulo, você fez a janela 
fazendo um quadrado e desenhou duas linhas para dividi-la 
em quatro. Em seguida, desenhou a porta e, se for mais 
detalhado, desenhou uma janela circular em cima dela.

Muito provavelmente, para desenhar a flor, você pri-
meiro fez um círculo e, em seguida, uma a uma, desenhou 
as pétalas da flor ao redor do círculo. Para finalizar, você 
desenhou o caule um pouco curvado e acrescentou duas 
folhas em forma de olho e, se for mais detalhado, desenhou 
um pouco de grama na base do caule.

Se eu pude adivinhar o que você desenhou, é porque eu 
teria feito o mesmo. Parece que de alguma forma fomos 
programados para desenhar a mesma casa e a mesma flor. 
Se existem tantos tipos de casas e tantos tipos de flores, 
por que desenhamos a mesma coisa continuamente?

Há alguns anos, a IBM conduziu um estudo com mais 
de 1.500 CEOs de empresas privadas e do setor público 
em 60 países, aos quais foi perguntado qual é a principal 
qualidade de liderança que procuram em seus funcionários. 
Assim, 35% disseram que procuram colaboradores com 
pensamento global, 52% procuram pessoas íntegras e, 
surpreendentemente, 60% procuram a criatividade como 
principal qualidade de liderança.
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 Por exemplo, a Escola Sabatina Jovem é extremamente 
importante para a vida espiritual de todos. O que você 
poderia fazer para dar um novo visual? Você poderia 
transformá-la em um Espaço Jovem, decorando o am-
biente com tinta nova, colando as fotos de todos na 
parede, fotos dos melhores momentos vividos como 
classe da Escola Sabatina, etc.

É interessante notar que, de acordo com vários estudos, 
a maioria das pessoas não se considera criativa. Daí, surge a 
questão: onde posso encontrar a criatividade de que preciso?

Em Êxodo 31:1-5, está escrito: “Disse mais o Senhor a 
Moisés: Eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, 
filho de Hur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, 
de habilidade, de inteligência e de conhecimento, em todo 
artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em 
prata, em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para 
entalho de madeira, para toda sorte de labores”.

Nesse texto, podemos ver claramente que é Deus quem 
dá sabedoria e criatividade para cumprir a missão para a 
qual nos chamou. Em outras palavras, podemos ser filhos 
criativos de um Deus criativo.

Sempre me perguntei o que passou pela mente de Deus 
para criar uma girafa, um elefante ou um ornitorrinco. Não 
há ninguém mais criativo do que Deus.

A melhor fonte de novas ideias é a Palavra de Deus. 
Ellen White diz em Testemunhos para a Igreja, v. 4, 
p. 379: “Se estiver continuamente buscando a Deus, e 
procurando consagrar-se mais profundamente a Ele, 
estará reunindo novas ideias ao pesquisar as Escrituras 
por si mesmo”.

É somente por meio de nossa consagração e estudo das 
Escrituras que podemos receber a inspiração divina de que 
necessitamos para cumprir a missão que nos foi confiada.

Ellen White também diz que “se os obreiros humilharem 
o coração diante de Deus, a bênção virá. Receberão a cada 
momento ideias novas, recentes, e haverá um maravilho-
so reavivamento da obra evangélica médico-missionária” 
(Medicina e Salvação, p. 257).

Um dos maiores riscos ao tentar inovar é que pode-
mos facilmente nos desviar do caminho certo. Quere-
mos mudar tudo o que vemos, e, se as mudanças não 
ocorrerem na velocidade que desejamos, isso pode gerar 
críticas e descontentamento. É por isso que é de vital 
importância, como diz a citação, que nosso coração 
se torne humilde diante de Deus todos os dias, para 
que as novas ideias que recebemos Dele sejam as que 
provocam o reavivamento tão esperado que todos nós 
desejamos para esta geração.

samentos e idades variadas na equipe, para manter as 
ideias novas e com diferentes abordagens.
 Mentes e qualidades diferentes contribuirão com no-
vas ideias, novas maneiras de pensar, e isso é essencial 
(consultar Conselhos sobre a Escola Sabatina, p. 86).

3.  O que podemos misturar para fazer algo novo? 
A criatividade é atualmente definida como a mistura de 
conceitos que resultam em um novo produto. A questão 
é: que programas podemos misturar dentro da igreja?
 O que resultaria da combinação da Semana Santa e do 
Vida por Vidas? Ou o que aconteceria com a combinação 
do Impacto da Esperança com o Mutirão de Natal e os 
pequenos grupos de jovens?

4.  Que ideias posso obter no dia a dia para aplicar 
na igreja? Muitas vezes, as melhores ideias acontecem 
no momento menos esperado, enquanto revisamos as 
redes sociais ou assistimos a um vídeo; por isso, devemos 
estar sempre atentos a ideias e, quando encontrarmos 
alguma, precisamos pensar em como aplicá-la à igreja. 
Essas ideias podem escapar-nos se não as contarmos 
ou escrevermos.
 Por exemplo, há alguns dias vi um vídeo chamado “Adéu 
Barcelona” e tive várias ideias que poderíamos fazer com 
os jovens na Páscoa ou no Natal. Você pode imaginar 
distribuir convites como esse?

5.  Como podemos mudar o propósito ou a mo-
tivação das coisas que fazemos? Em um mundo 
onde parece que tudo já está criado, recriar é um novo 
conceito de criação.
 Alguns programas da igreja podem ser revitalizados se 
mudarmos o propósito ou a motivação por trás deles. 
Por exemplo, como poderíamos mudar os programas 
do meio da semana na igreja?

6.  Como podemos ver com luz renovada o que 
temos feito? Não devemos lançar uma atividade 
ou programa sem primeiro pensar novamente com 
a equipe se o que temos feito poderia ser um pouco 
diferente a cada ano.
 Provavelmente para o Impacto Esperança, ano após 
ano, a igreja tem dividido os blocos de casas vizinhas e 
repartido entre os pequenos grupos. De que maneiras 
criativas podemos distribuir os livros este ano? Além 
do livro, o que mais poderíamos anexar para torná-lo 
mais interessante?

7.  Como podemos tornar o que fazemos mais 
atraente? Existem programas na igreja que são in-
substituíveis e fundamentais, mas que podem estar 
caindo em uma rotina. Com sua equipe, pense na melhor 
maneira de torná-los mais atrativos.
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“Mas vem a hora e já 
chegou, em que os verdadeiros 

adoradores adorarão o Pai em 
espírito e em verdade; porque 

são estes que o Pai procura para 
seus adoradores” (João 4:23).

LOUVOR
Dez mil razões – CD Jovem 2015
Tudo por Ele – Tema JA 2020
Eis-me aqui – Adoradores 2

Verdadeiros 
adoradores

Pr. Daniel Huamán – Ministério Jovem – Missão Sul Oriental do Peru/UPS
Culto 5
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TESTEMUNHO

L eandro era um jovem líder da igreja. Apesar de 
estar no 3º semestre da Universidade Nacional 
no curso de Medicina, ele decidiu largar tudo e ir 
fazer o mesmo curso na Universidade Peruana 
          Unión. Seus pais discordaram. A mãe foi 

visitar o pastor para que ele convencesse seu filho a não 
ir para a universidade. Leandro passou por muitos proble-
mas, como uma crise no casamento dos pais, que acabou 
em divórcio, e uma crise econômica a ponto de sua mãe 
ter que vender a casa. No entanto, isso não frustrou seus 
planos. Ele se apegou às promessas divinas, permaneceu 
fiel a Deus e decidiu desenvolver seus dons para adorar 
a Deus. Hoje ele é um médico que serve a Deus e repete 
constantemente: “Eu sou o que sou porque Deus tinha um 
plano para mim”.

ORAÇÃO INTERCESSORA
Ore pelas pessoas que estão passando pelo deserto 

das dificuldades para que tenham a certeza de que Deus 
está ao seu lado.
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MENSAGEM
Deus busca por verdadeiros adoradores. Diante disso, 

surge uma pergunta: “Quem é um verdadeiro adorador?” 
Ou: “O que distingue um verdadeiro adorador?”

Gostaria de compartilhar três aspectos que considero 
necessários para sermos verdadeiros adoradores:

Entenda que o caminho longo tem um propósito. Na 
vida passamos por bons e maus momentos, e parece que 
nos últimos anos os maus superaram os bons. Crianças, 
jovens e adultos passam por crises sem fim, e é quando 
nos perguntamos “por quê?” ou “até quando?”

“Por que meu filho nasceu com uma doença congênita e 
toda a sua vida vai depender de um remédio ou de um apa-
relho eletrônico?” O que todos nós sabemos é que em algum 
momento teremos que enfrentar a perda de um membro da 
família, um acidente ou outro problema, mas, na realidade, se 
passamos por eles, queremos que passem rápido.

Nessas situações, devemos nos perguntar: O que Deus quer 
de mim? Você deve entender que um verdadeiro adorador 
não é forjado no conforto da vida, mas em meio às provações.

É forjado no deserto. Quando revisamos a história do 
povo de Israel, percebemos dois cenários diferentes, sepa-
rados por cerca de 40 anos. Em Êxodo 14:1, 2, o Senhor diz 
aos israelitas por meio de Moisés: “acampem [...] junto ao 
mar”. Então, no verso 4, ele lhe diz: “Endurecerei o coração de 
Faraó para que os persiga”. Deus os estava preparando para 
servir de isca para os egípcios? De maneira nenhuma, mas 
no final Ele esclarece: “e serei glorificado em Faraó e em todo 
o seu exército; e saberão os egípcios que eu sou o Senhor”.

O verso 10 diz que o povo clamou a Deus quando viu os 
egípcios por perto. Quero deixar claro aqui que nem todo clamor 
é adoração. O que deveria ser uma expressão de confiança em 
Deus se transformou em uma reclamação profunda. Você pode 
imaginar a frustração de Deus ao ver a atitude de Seu povo? Es-
ses adoradores não agradavam a Deus; por isso, seria necessário 
que aprendessem no deserto a adorar a Deus como deveria ser.

Permanecer no deserto teve resultados, porque, quando 
lemos Josué 6, descobrimos que o povo só precisou de suas 
vozes para que os muros de Jericó caíssem. Deve ter sido 
impressionante. O Senhor os lembrou que a conquista acon-
teceria com adoradores, não com guerreiros ou espadas. 
Os muros caíram porque havia um corpo de adoradores 
unidos. Você já se perguntou o que Deus espera de você? 
Você consegue imaginar quantas barreiras você poderia 
quebrar se fosse um adorador que agrada a Deus?

Adoração em todos os momentos. O Salmo 137:1-3 nos mos-
tra um detalhe muito triste. O povo de Israel foi levado cativo para 

a Babilônia e os judeus perderam toda a esperança e motivação. 
Não estavam em seu país, perderam casas, bens materiais, até 
parentes e, naquele momento de frustração, pararam de adorar 
a Deus. “Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas 
harpas” (v. 2). E aqueles que os levaram cativos disseram-lhes 
para entoar-lhes “alguns dos cânticos de Sião” (v. 3).

O povo de Israel era conhecido por ser um povo cantor 
que adorava a Deus. Fazia parte de sua identidade, mas ago-
ra, ao passarem por momentos de cativeiro, esqueceram-se 
de louvar a Deus.

Talvez você tenha passado por uma crise que é difícil para 
você enfrentar ou pode ser que você perceba que a situação está 
prestes a sair do controle e você se pergunta: “por que Deus está 
permitindo isso?” Deixe-me dizer a você que a resposta está em 
Sua Palavra. Os verdadeiros adoradores não são forjados no 
conforto, os verdadeiros adoradores são forjados no deserto 
da vida, suportando o calor da angústia, e é neste momento 
que Deus quer formá-lo como um verdadeiro adorador.

Decida adorar a Deus em todos os momentos, louvando Seu 
nome mesmo nos momentos mais difíceis. Seja fiel a Ele e a 
Suas promessas. Que nenhuma crise o afaste de Deus ou o leve 
a pensar que está sozinho. Lembre-se de que Ele está formando 
você e que as grandes muralhas que temos que derrubar não 
faremos com a nossa força, mas dependendo do Seu poder.

ESPÍRITO DE PROFECIA
“Deus é o refinador e purificador de almas; no calor da 

fornalha separa-se para sempre a escória da prata e do ouro 
verdadeiros do caráter cristão [...]. Sabe o que é preciso para 
purificar o precioso metal a fim de que Lhe reflita a glória 
do divino amor” (Testemunhos para a Igreja, v. 4, p. 86).

MÃOS À OBRA
Louvor: Encontre jovens para cantar e tocar um instru-

mento musical para fazer parte da “Banda de Adoradores” 
que conduzirá o momento de adoração ao vivo.

Testemunho: O testemunho de alguém que você co-
nhece sempre terá mais influência. Aproveite os recursos 
digitais para fazer diferente.

Oração intercessora: Peça aos jovens que se reúnam em 
pares, escolhendo um jovem que não seja da igreja para motivá-lo a 
orar e se comprometer a orar por seus pedidos durante a semana.

Mensagem: Forme uma galeria da fé no estilo de 
Hebreus 11 e coloque as fotos dos jovens e suas façanhas 
na fé (estudos, trabalho, dízimos, etc.). Compartilhe seus 
testemunhos com a igreja.
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LOUVOR
Levanto a Cruz – Adoradores 4
Teu Amor – Adoradores 4
Missão – Adoradores 4

“Ora, o Deus de 
esperança vos encha de 

todo o gozo e paz em 
crença, para que abundeis 

em esperança pela 
virtude do Espírito Santo” 

(Romanos 15:13).

Esperança para 
um mundo em 

crise

Pr. Gerson Guzmán – Ministério Jovem – Associação Peruana Central/UPS 
Culto 6

24 jul / set    2021



jul / set    2021� 25

TESTEMUNHO

E ssa é a história de Gema. Ela trabalhava em um 
pedágio na capital peruana. Um dia como outro 
qualquer, Gema estava atendendo os carros que 
passavam por ali, quando um que parecia nor-
mal, mas não era, se aproximou da janela. Ela se 

lembraria desse carro por toda a vida. O motorista do carro 
pagou o pedágio e, ao acelerar para ir embora, freou. Ela 
pensou que o carro tinha quebrado, mas, quando olhou, uma 
pessoa que estava no banco atrás do motorista abriu um 
pouco a sua janela, pegou um livro e entregou-lhe. Ela pegou 
o livro, colocou-o ao lado do caixa e continuou trabalhando. 
Quando teve um momento livre, pegou o livro e começou a 
ler. A leitura não parou até depois que ela saiu de seu turno: 
Gema caminhou até a estação de ônibus lendo o livro, con-
tinuou lendo no ônibus, chegou em casa e continuou lendo 
até as 3 horas da manhã. Estava presa a essas páginas; em 
cada capítulo, encontrava novas verdades e ia entendendo 
mais o que o Senhor queria dizer-lhe. Então, quando leu a 
última frase do livro, que dizia “a decisão é somente sua”, 
ela fechou os olhos e orou assim: “Senhor, diga-me se isso 
é verdade, diga-me o que devo fazer”.

No dia seguinte, ela se sentia diferente. As palavras 
desse livro ecoavam em sua mente. Nesse dia, ela te-
lefonou para sua mãe e comentou sobre o livro, e sua 
mãe respondeu que também haviam lhe dado um livro 
igual. Assim, entre tantas coisas que aconteceram, entre 
bênçãos e dificuldades, as duas completaram o estudo 
bíblico “A fé de Jesus”, entre outros estudos, durante 
quase um ano, e no dia 26 de setembro, há 11 anos, elas 
se batizaram juntas. Desde esse dia, Deus tem conduzido 
sua vida incrivelmente.

ORAÇÃO INTERCESSORA
Vamos orar para que o Espírito Santo toque os corações 

de muitas pessoas que já receberam ou receberão o livro 
missionário de 2021. Somente Deus poderá fazer com 
que algumas simples páginas se tornem um instrumento 
de salvação para aqueles que precisam de esperança, mas 
precisam especialmente do Deus da esperança. Vamos orar?

MENSAGEM
Quantas vezes desejamos servir ao Senhor de todo o 

coração e ser fieis em tudo, mas nos sentimos incapazes 
e aparentemente sem recursos. Parece que não temos o 

suficiente para compartilhar e ajudar os outros ou, se não 
temos um compromisso específico, é como se estivéssemos 
cruzando os braços e continuássemos esperando.

A Bíblia nos motiva em Eclesiastes:
•  Tudo quanto lhe vier à mão para fazer, faça-o confor-

me as suas forças.
•  Tudo o que estiver às suas mãos para fazer, faça com 

diligência.
•  Tudo o que puder fazer, faça com alegria.

Na Bíblia, encontramos muitas situações nas quais Deus 
faz perguntas semelhantes:

1.  “Que é isso em sua mão?”, Deus perguntou a Moisés 
quando o chamou para que fosse um instrumento na 
libertação de Seu povo escravo no Egito: “Uma vara”, res-
pondeu Moisés, “uma simples vara com a qual eu apascento 
as ovelhas de meu sogro”. Deus disse: “Tome-a e use-a para 
mim” (Êxodo 4:2-4). Deus quer que usemos o que temos 
nas mãos. Muitos pensam que o que têm é muito pouco. 
Talvez você tenha somente sua voz, suas mãos, seus pés, 
um pouco de força, ideias ou um sorriso. Use para a glória 
de Deus. Lembre-se de que com uma simples vara Moisés 
fez prodígios e milagres. Guiou o povo de Deus. Tirou água 
da rocha. Abriu o Mar Vermelho. Imagine tudo o que você 
poderia fazer com o que você tem em suas mãos se Deus o 
chamar. Do pouco, o Senhor pode fazer muito: para aquele 
que crê e obedece, tudo é possível (Marcos 9:23).

2.  “O que vocês têm para comer e compartilhar?”, 
Jesus perguntou aos Seus discípulos depois do Sermão 
da Montanha. Eles responderam: “Há um menino que 
oferece 5 pães e 2 peixes, mas é muito pouco para tanta 
gente”. Nessa ocasião, Jesus alimentou mais de 5 mil 
pessoas com o pouco que tinham e, quando a multidão 
havia se saciado, o Mestre disse aos discípulos: “Recolham 
os pedaços de pão que sobraram”. E doze cestas ficaram 
cheias! Deus pode fazer grandes milagres com pouco e, 
se for necessário, com nada. Coloque nas mãos de Jesus 
tudo o que você tem e compartilhe com aqueles que Ele 
lhe mostrar. Como a viúva de Sarepta, que tinha um 
punhado de farinha e um pouco de azeite. Ela obedeceu 
a Deus e confiou em Suas promessas, compartilhando 
com Elias sua última porção de comida. E a promessa de 
Deus foi cumprida em sua vida. A farinha não acabou 
nem o azeite faltou (1 Reis 17:16).
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3.  “Que armas você tem para enfrentar o gigan-
te?” Cinco pedras lisas do riacho e uma funda (1 Sa-
muel 17:40). “Como você vai lutar sozinho contra esse 
filisteu?”, perguntou Saul. Davi sabia que o Senhor, que 
o havia livrado das garras do leão e do urso, também o 
livraria do poder do filisteu. Davi tinha certeza de que 
Deus estava com ele e venceu o gigante Golias com o 
poder de Deus. Deus convida todos nós a colocarmos 
toda a nossa fé e confiança Nele, que é nosso refúgio, 
fortaleza e que guiará nossos passos o tempo todo. Não 
limite Deus. Para Ele, não há nada pequeno. Tenha fé, seja 
obediente, consagre sua vida a Deus e você verá como 
viverá um grande milagre. Deu o usará em grandes e 
pequenas coisas para sua honra e glória, e você poderá 
ser uma bênção para muitas vidas.

ESPÍRITO DE PROFECIA
“Deus fará logo grandes coisas por nós, se nos achegar-

mos humildes e crentes a seus pés. ... Mais de um milhar 
serão logo convertidos em um dia, a maioria dos quais 
atribuirá suas primeiras convicções à leitura de nossas 
publicações” (O Colportor Evangelista, p. 151).

“A noite da prova é quase passada. Satanás está exercen-
do seu magistral poder, pois sabe que seu tempo é pouco. 
Os castigos de Deus se acham sobre o mundo, a fim de 
chamar a todos quantos conhecem a verdade a ocultar-se 
na fenda da Rocha, e contemplar a glória de Deus. A verda-
de não pode ser oculta agora. Devem fazer-se declarações 
positivas. A verdade deve ser apresentada sem disfarce, em 
folhas soltas e brochuras, e essas, espalhadas como folhas 
do outono” (Testemunhos Seletos, v. 3, p. 394).

MÃOS À OBRA
Louvor: No momento do louvor, coloque imagens que 

fortaleçam o conceito ou a ideia de esperança diante dos 
problemas deste mundo. E mostre principalmente ima-
gens da segunda vinda de Jesus, que é a maior esperança.

Testemunho: Você pode convidar os jovens para 
chegarem mais cedo ao Culto Jovem para assistirem a um 
vídeo juntos. É o filme completo do testemunho sugerido 
e é uma ótima produção da Novo Tempo Peru:  https://
www.youtube.com/watch?v=n8UngxAYAXU . Encerre este 
momento enfatizando que Deus pode fazer maravilhas 

com algo tão simples como um livro.
Oração intercessora: É fundamental enfatizar 
que o projeto Impacto Esperança acontece há 

mais de 10 anos em nosso continente e tem 
sido uma das coisas que uniu a igreja nos 

diferentes países da Divisão Sul-Ameri-
cana. O Espírito Santo quer continu-

ar usando nossas publicações para 
sensibilizar os corações para o 

evangelho eterno.
Mensagem: Depois de 

apresentar a mensagem, vo-
cê pode formar grupos com 

os jovens e desafiá-los a 
inventar maneiras to-
talmente inovadoras e 
diferentes de entregar 

o livro missionário.
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LOUVOR
Meu Pastor – Adoradores 4
Confie – Adoradores 4
Fortes – CD Jovem 2013

TESTEMUNHO

J oana, peruana de nascimento, e seu noivo 
brasileiro estavam há algumas semanas 
para se casar em uma importante cidade 
do Brasil. Tudo estava sendo cuidadosa-
mente planejado, mesmo em tempos de 

restrições por causa da pandemia. Nada tirava o 
entusiasmo dos noivos. Faltava somente que a 
convidada mais importante chegasse: a mãe de 
Joana. Poucos dias depois do reencontro, Joana 
percebeu que sua mãe começou a ter os sin-
tomas da COVID-19, e o resultado do exame 
foi positivo. Os próximos dias foram muito 
difíceis, eles estavam ocupados entre preparar 
o casamento e dar atenção à sua mãe. Lamen-
tavelmente, mesmo depois de muita oração e 
grandes esforços médicos, a mãe faleceu. Em 
meio à desolação, Joana não se esqueceu das 
últimas palavras de sua mãe: “Filha, case-se. 
Não adie seu casamento por nada que aconte-
cer comigo, continue com sua vida”. Para não 

“O SENHOR é o meu pastor; nada me 
faltará” (Salmo 23:1).

A viagem continua, 
ainda na quarentena

Pr. Max Choque – Ministério Jovem – Missão Peruana do Sul/UPS
Culto 7
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ficar contra o pedido de sua mãe, Joana continuou com o 
casamento, que, como era de se esperar, foi muito emotivo, 
e ao mesmo tempo, cheio de esperança e fé nas promessas 
de Jesus Cristo, que prometeu que em breve, os redimidos 
poderão voltar e abraçar os seres queridos que perderam.

ORAÇÃO INTERCESSORA
Oramos por todos os jovens que, em meio à crise de 

saúde, esperam um milagre. Por aqueles que clamam para 
recuperar sua saúde ou oram por um familiar próximo ou 
um amigo que está passando pela crise que esta pandemia 
causa. Junte-se aos seus amigos e ore por todos aqueles 
que estão sofrendo agora.

MENSAGEM
Se há algo que a maioria dos jovens gosta de fazer é 

viajar, ter a sensação de viver novas experiências, conhecer 
novas culturas e, claro, ter tempo para desfrutar contando 
essas experiências. No entanto, hoje em dia, essa é uma 
atividade muito limitada. Quando Davi escreve o Salmo 
23, o capítulo mais conhecido e decorado da Bíblia, ele o 
apresenta como se fosse uma viagem na qual o pastor é o 
guia. Essa viagem apresenta quatro cenários diferentes que 
correspondem a quatro paradas obrigatórias:

a)  “O Senhor é o meu pastor” (Salmo 23:1): É im-
portante perceber que Davi não diz “nosso pastor”, ele 
diz “meu pastor”. Ele estava ciente de que o guia para a 
viagem de sua vida era um Ser muito pessoal, alguém 
que estava constantemente atento às necessidades 
pessoais do viajante. E que maravilhoso pensar que, na 
viagem de nossa vida, temos atenção individualizada 
e um guia pessoal.

b)  “Deitar-me faz em verdes pastos” (Salmo 23:2): 
A próxima parada mostra que, na vida, querido jovem, 
existem momentos maravilhosos. Os pastos verdes 
simbolizam as alegrias da vida, aquelas que nos trazem 
momentos de felicidade. Você consegue se lembrar quais 
são os pastos verdes em sua vida? Para alguns, pode 
ser a emoção de ter entrado na universidade, haver 
conhecido o amor de sua vida, ter desfrutado um Natal 
ou um último Ano Novo com toda a família reunida, 
etc. Durante a viagem da vida, todos nós passamos por 
pastos verdes. Desfrute-os!

c)  “Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da 
morte” (Salmo 23:4): Essa parada talvez seja a mais 
difícil da viagem. Ninguém está preparado para se des-

pedir de seus entes queridos, assim como vimos no caso 
de Joana. Lamento dizer, mas essa é uma realidade da 
qual não podemos fugir: a dor e a morte chegarão à nossa 
vida eventualmente. Isso também faz parte da viagem. 
Porém, se prestarmos atenção no texto, veremos que 
Davi se refere a esta etapa como se fosse um vale e, se 
conhecemos os vales, sabemos que eles têm um começo 
e um fim. Da mesma maneira, quando se refere à morte, 
Davi entende como se fosse uma sombra passageira, 
pois para quem segue o Pastor, a morte é somente uma 
sombra transitória.

d)  “E habitarei na casa do Senhor por longos dias” 
(Salmo 23:6): Como toda viagem, esta tem um fim. Para 
nós, ovelhas do Pastor nesta viagem da vida, o fim não é 
um lugar nesta Terra, nem é o que este mundo pode nos 
oferecer. O fim não é uma cama de hospital esperando 
por oxigênio ou pela cura de alguma doença; o fim não 
é estar em casa rodeado por 4 paredes sem sentir o 
que significa a liberdade. O fim ou destino da viagem 
para a ovelha é nada mais nada menos do que a casa 
de Deus, nosso verdadeiro lar. Em breve, deixaremos 
toda a bagagem e nos reuniremos com aqueles de quem 
nos despedimos. Então seremos felizes eternamente.

ESPÍRITO DE PROFECIA
“Cristo, o Pastor celestial, cuida de Seu rebanho espa-

lhado pelo mundo. Ele nos conhece pelo nome. Sabe onde 
moramos e quem mora conosco. Cuida de cada um como 
se não houvesse mais ninguém no mundo todo” (Vida de 
Jesus, p. 75, 76).

MÃOS À OBRA
Louvor: Você pode usar diferentes canções ou hinos 

que falem da viagem do cristão. Pode fazer uma projeção 
que simule um aeroporto preparado em casa.

Testemunho: Escolha voluntários que possam repre-
sentar a história em um vídeo e acrescentem detalhes que 
enriqueçam a mensagem.

Oração intercessora: Você pode simular a cena de um 
“transporte público” que vai pegando as pessoas. Cada uma 
delas, ao entrar no “veículo”, expressa seus pedidos mais 
profundos e seus desejos para a viagem da vida.

Mensagem: Você pode representar um pastor de 
ovelhas que conduz suas ovelhas. Coloque imagens de 
passaportes e intercale com a projeção de momentos que 
representem pastos verdes e momentos de sombra da 
morte; mas em todos o Pastor deve estar sempre presente.
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LOUVOR
Cópia de Jesus – Adoradores 3
Meu Pastor – Adoradores 4
Eu Vou – Adoradores 3

TESTEMUNHO

A na é uma missionária voluntária no Peru 
Project. Sua experiência de ir e viver nas 
comunidades nativas é completamente dife-
rente da forma de evangelizar na cidade, não 
só pela cultura, mas porque agora ela sabe 

o que as pessoas precisam, pois vive com elas e sabe como 
abordar os temas espirituais com elas. Ser missionária é 
mais do que dar estudos bíblicos, é ajudar as pessoas a 
mudar de vida. Porque, ao conhecer as necessidades delas, 
Ana deseja ajudá-las em tudo o que está ao seu alcance. 
Para Ana, ir e alcançar as pessoas onde elas estão é mais 
eficaz do que esperá-las.

“Portanto, ide, ensinai todas 
as nações, batizando-as em 

nome do Pai, e do Filho, e do 
Espírito Santo” (Mateus 28:19).

Ousadia de ir e alcançar 
as pessoas onde elas 

estão

Pr. Midhuart Montesinos – Ministério Jovem – Missão do Oriente Peruano/UPS
Culto 8
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ORAÇÃO INTERCESSORA
Oremos por ousadia para ir aonde as pessoas estão. 

Oremos para ser a resposta à oração de pessoas sinceras 
que estão pedindo orientação a Deus.

MENSAGEM
Para este tema, queremos analisar e detalhar o “Portanto, 

ide” de Mateus 28:19, relacionando esse pensamento com 
a declaração de Ellen White de “alcançar as pessoas onde 
elas estão”. O “ide” em grego é poreuthentes e tem três 
aplicações: ir, comportar-se e morrer. Podemos sintetizá-
-lo da seguinte forma: Portanto, vá, e quando estiver indo, 
comporte-se como um discípulo de Cristo, até a morte.

Quando realizamos evangelismo, muitas vezes espera-
mos as pessoas em igrejas ou pequenos grupos. Investimos 
tempo e recursos para enfeitar os locais. Mas conseguimos 
poucas presenças. A ordem é ir, e estamos esperando. Existe 
uma contradição.

Em Atos 10:1-48, aparece o Centurião Cornélio, ho-
mem piedoso e temente a Deus. Ele “sempre orava a Deus”. 
Orava pedindo orientação divina. Pedro foi instruído para 
responder à oração de Cornélio e ir à casa dele.

Uma das vantagens de ir à casa dos estudantes da Bíblia 
ou amigos de esperança é termos a presença garantida dos 
convidados. A Bíblia diz que Cornélio já tinha  convidado os 
seus parentes e amigos mais íntimos. Essa reação é natural 
quando Jesus está no coração. 

Outra vantagem de ir e alcançar as pessoas onde elas 
estão é que as casas e os seus moradores são abençoados. 
“Caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra.” 
Então estes também foram batizados na água.

O Anjo havia instruído o centurião a ir à casa de algum 
cristão ou se juntar a um grupo de novos cristãos? Não, foi-
-lhe revelado que sua casa deveria ser um centro de esperança. 
Por isso, Pedro foi instruído a ir aonde as pessoas estavam.

Em Lucas 10:1-12, Jesus Cristo os “enviou”, lhes “disse 
ide” às casas anunciando que “É chegado a vós o Reino de 
Deus”. Temos que sair com ousadia às casas dos não cristãos.

Mas como fazemos isso? Quais são os passos para che-
gar às casas das pessoas não cristãs? O método de Cristo é 
a melhor maneira de alcançá-las. “Unicamente os métodos 
de Cristo trarão verdadeiro êxito no aproximar-se do povo” 
(Obreiros Evangélicos, p. 363).

Na citação inicial do Espírito de Profecia é pedido que: 
“Devemos fazer algo fora do curso comum das coisas. Temos 
que prender a atenção. Temos de ser intensamente fervorosos”.

Aqui estão algumas ideias que você pode usar para se 
aproximar das pessoas ou alcançar as pessoas onde elas estão:

1.  Estudar as necessidades das pessoas que queremos 
alcançar.

2.  Idealizar um método para se aproximar das pessoas de 
acordo com suas necessidades.

3.  Avisar à família que vamos orar durante 8 ou 10 dias 
em sua casa.

4.  Podemos pintar a sua casa ou fazer alguns reparos ne-
cessários e levar, se necessário, cadeiras, TV, laptop, etc. 

5.  Levar para compartilhar (bolos, suco ou comida). Lem-
brar-nos de que os alimentos devem ser servidos no 
início e não no final, para que a família reflita sobre a 
mensagem.

6.  “Quando em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: 
Paz seja nesta casa. E, se ali houver algum filho de paz, 
repousará sobre ele a vossa paz; e, se não, voltará para 
vós” (Lucas 10:5-6).

ESPÍRITO DE PROFECIA
“Cada obreiro na vinha do Senhor deve estudar, pla-

nejar, idear métodos, a fim de alcançar o povo onde está. 
Devemos fazer algo fora do curso comum das coisas. Te-
mos que prender a atenção. Temos de ser intensamente 
fervorosos. Estamos às vésperas de tempos de luta e de 
perplexidades, os quais nem foram ainda imaginados” 
(Evangelismo, p. 122, 123).

MÃO NA MASSA
Louvor: Convide um grupo de louvor para que seus 

componentes usem as camisetas do Calebe e Chegou 
a Hora.

Testemunho: Para este momento, vocês podem convi-
dar um jovem do OYiM que realizou a missão em outro país 
ou usar o testemunho de William Carey, o pai das missões:  
https://www.youtube.com/watch?v=LZ6ZRvCwzNo. ht-
tps://www.youtube.com/watch?v=5t7TF5V-A1g  

Oração intercessora: Todos os presentes recebem 
um cartão com o texto bíblico de Lucas 10:2. Chegou o 
momento de suplicar (nos cartões deve haver um espaço 
para escrever o nome da família que vamos alcançar e dos 
jovens que se comprometem em ir).

Mensagem: Iniciar a mensagem com o vídeo:  https://
www.youtube.com/watch?v=82g6FKK4TPc . Ao encerrar 
a mensagem, é feito o compromisso com os cartões.




